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Resumo

 Na sequência das obras de construção da nova Biblioteca Municipal, procedeu-se à escavação arqueo-

lógica de uma área de cerca de 600m2, que identificámos como uma zona que corresponderia a um 

arrabalde da cidade islâmica, com ocupação sistemática entre os séculos X e XIII.

 Os trabalhos arqueológicos revelaram a existência de um importante conjunto arquitectónico, de onde 

se destacam dois tramos de muralha e uma torre de ângulo que encerrariam o referido arrabalde, parte 

do sistema de abastecimento de água à cidade (qanat?), estruturas habitacionais e algumas associadas a 

actividades artesanais, estas últimas materializadas em dois conjuntos de tanques e parte de um forno de 

fundição.

 Os materiais arqueológicos recolhidos no âmbito dos trabalhos são em grande quantidade, sobretudo 

as cerâmicas, cujos fragmentos totalizam mais de 800 mil. De entre estes, contamos com um conjunto 

representativo de peças que se inscrevem na designada Louça de Cozinha, que dentro de cada grupo nos 

permitiram isolar diferentes tipos formais.

 O que se objectiva no presente estudo é a realização da análise e evolução tipológica dos referidos 

objectos cerâmicos, sempre que possível, relacionando-os com os seus contextos de proveniência, na 

tentativa de definir os seus tempos de pervivência. 

Abstract

 During the process of Construction of the new Municipal Library, an archaeological excavation was 

undertaken in an area of approximately 600 square metres, later identified as part of a suburb of the Islamic 

city, with systematic occupation between the 10th and 13th centuries.

 The archaeological works have revealed the existence of an important set of architectural elements, 

the most significant ones being two sections of a defensive wall and a corner tower that enclosed the 

aforementioned suburb, part of the city’s water supply system (qanat?), housing structures, and some other 

structures related to crafts, materialized in two sets of tanks and part of a foundry oven.

 Large quantities of archaeological materials were exhumed, totalizing over 800 thousand fragments. 

Among these, a representative number of kitchenware items were identified, allowing us to isolate several 

different formal typologies. 

 The present study tries to make an analysis of the typological evolution of these ceramic objects, relating 

them with their contexts of origin whenever possible, in an attempt to define their times of use.
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1. Caracterização Geral

 O material cerâmico que se apresenta provém 
de uma zona de arrabalde da cidade islâmica de 
Silves (fig. 1), local onde se colocou a descoberto 
parte da muralha e uma torre de ângulo que 
encerrariam o referido arrabalde do seu lado poente 
(fig. 2). O material cerâmico proveniente do sítio 
arqueológico em questão é muito abundante e 
encontra-se ainda em fase de estudo. Contamos 

apenas com estudos parcelares para as cerâmicas 
estampilhadas (Gonçalves e Khawli, 2004), para as 
ornamentadas com recurso ao verde e manganês 
de influência Norte Africana (Gonçalves, 2007) e 
para os candis (Gonçalves, Pires e Mendonça, 2008). 
O material já analisado e o que agora se observou, 
corresponderão a apenas cerca de 30% do total.
 Neste trabalho isolamos as formas que 
habitualmente se incluem na designada “louça de 
cozinha”, atentando-se em aproximadamente 100 
exemplares que apresentam perfil completo. Neste 
conjunto as panelas surgem em maior quantidade, 
cerca de 45,6% do total, seguindo-se as frigideiras 
e as tampas com 17,2%, os alguidares com 12,9% 
e as “trípodes” com 6,8%.
 A procura de paralelos formais noutros sítios 
coevos revelou-se algo infrutífera (Mértola – Gómez-
-Martínez, 2004; Algarve Oriental – Catarino, 1997-
-98; Faro - Paulo, 2000; Cerro da Vila – Matos, 

Fig. 1 – Localização do sítio arqueológico.
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1991; Loulé – Luzia, 2003), podendo daí concluir-se 
que este tipo de produções, pouco elaboradas, seria 
maioritariamente de fabrico local. Encontraram-se 
algumas afinidades com o mesmo tipo de utensílios 
provenientes de outros locais escavados na cidade 
de Silves, nomeadamente na Alcáçova (Gomes, 
2003) e no Teatro Mascarenhas Gregório (Ramos, 
2006). Também no Ribat da Arrifana (Gomes e 
Gomes, 2004) surgem paralelos formais, sobretudo 
para panelas, frigideiras e alguidares, fazendo notar 
a possibilidade do importante centro de poder, que 
foi Silves, exportar este tipo de utensílios de uso 
comum para sítios que se encontraram sempre sob 
o seu domínio político e sócio-económico e cultural.

2. Análise Tipológica

2. 1. Panelas 

 Quanto ao fabrico pode observar-se que 
algumas das mais antigas podem ter sido produ-
zidas ao torno lento (fig. 3.2 e 3.3). Mostram 

pastas grosseiras, mal depuradas e cozedura redu-
tora. A partir do séc. XI todos os exemplares de 
que dispomos são produzidas ao torno rápido e 
apresentam cozeduras oxidantes. 
 Este é um aspecto interessante dado que até ao 
séc. XI esta área inscrevia-se em espaço peri-urbano 
e, a partir dali, torna-se numa zona de expansão da 
cidade – arrabalde oriental – evidenciando a cerâmica 
o grau elevado de urbanidade então já existente.
 Em termos morfológicos nota-se uma ten-
dência para os corpos evoluíram de um perfil em 
S (fig. 3.1 a 3.4) para formas mais globulares com 
colo marcado (fig. 3.5 a 3.10). No século XI-XII, 
onde se centram maioritariamente os exemplares 
apresentados, registamos a predominância de asas 
a arrancar do bordo, característica que se altera no 
período seguinte.
 Durante a dominância almóada observamos as 
asas a arrancar do corpo da peça (fig. 3.11 a 3.13), 
passando a predominar bordos de secção triangular 
(fig. 3.11 e 3.13) ou quadrangular (fig. 3.12) em 
detrimento dos circulares ou semi-circulares mais 

Fig. 2 – Vista aérea parcial do sítio arqueológico.
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patentes anteriormente (fig. 3.1 a 3.10). Nota-se 
ainda, nesta fase, alguma diversificação da forma 
do corpo e base das peças. Em regra, os colos 
tornam-se mais curtos (fig. 3.11 e 3.12) ou quase 
inexistentes (fig. 3.13). A decoração com recurso à 
pintura surge agora em grande parte das panelas 
que se produzem (fig. 3.11 a 3.13).

2. 2. Frigideiras 

 Apesar de algumas formas puderem ser 
reconhecidas em contextos mais antigos (fig. 4.1 
a 4.3) noutros sítios do Gharb al-Andalus, no local 
em estudo estas formas aparecem em contextos 
formados em período almóada ou mesmo pós-
-almóada. Tratando-se maioritariamente de camadas 
de aterro, lixeiras ou enchimento de fossas, estes 
materiais podem, de facto, representar produções 
mais antigas.
 Quanto ao fabrico reconhecemos exemplares 
produzidos tanto ao torno lento como ao torno 
rápido, pastas mais ou menos depuradas e sempre 
com cozeduras oxidantes. Alguns exemplares apre-
sentam as superfícies internas brunidas (fig. 4.2).
 Relativamente à evolução das formas, e 
usando como metodologia classificativa a compa-
ração com materiais de outras proveniências, 
constatamos propensão para os perfis mais hemis-
féricos achatados se tornarem mais carenados. 
Esta tendência é acompanhada pelo surgimento de 
asas, elementos ausentes nos modelos antigos. No 
final da ocupação almóada surgem as frigideiras 
vidradas de cor melada com aplicações plásticas 
colocadas verticalmente. Estas apresentam algumas 
variações formais, quer ao nível da base, quer da 
orientação dos bordos, quer ainda na quantidade 
e espaçamento das aplicações plásticas. Estas 
diferenças poderão corresponder a diferentes prove-
niências produtivas ou a soluções técnicas para 
resposta a necessidades diversas.
 Com excepção deste último tipo, com 
aplicações plásticas, que surge por todo o Gharb 
durante o período almóada, a procura de paralelos 
formais noutros sítios coevos revelou-se algo infru-
tífera, podendo daí concluir-se, mais uma vez, que 
este tipo de produções, pouco elaboradas, seria 
muito provavelmente de fabrico local. Encontraram-

-se algumas afinidades com o mesmo tipo de 
utensílios provenientes de outros locais escavados 
na cidade de Silves, nomeadamente na Alcáçova 
(fig. 4.1 e 4.2 que se encontram inseridas nos níveis 
de ocupação mais antigos) ou no Ribat da Arrifana, 
aqui com cronologias mais tardias, tendo em conta 
a cronologia atribuída ao momento fundacional do 
ribat. 

2. 3. “Trípodes” 

 Apesar de genericamente apelidarmos estas 
formas de trípodes, um dos exemplares ostenta 
quatro pés (fig. 5.1), o que é, ainda assim, bastante 
usual neste tipo de peças.
 Em termos de fabrico verificam-se modelos 
produzidos tanto ao torno lento como ao torno 
rápido, pastas quase sempre pouco depuradas, con-
tendo elementos não plásticos de grande dimensão, 
sobretudo quartzosos o que lhe dá uma tonalidade 
sempre clara independentemente da cor da argila. 
As cozeduras são sempre oxidantes.
 Morfologicamente observa-se a predominân-
cia de perfis hemisféricos com duas (fig. 5.1, 5.2 e 
5.6) ou mais asas (fig. 5.3 e 5.5) e os pés oferecem 
formas cilíndricas (fig. 5.3 a 5.7) ou cónicas inver-
tidas (fig. 5.1 e 5.8).
 Do conjunto destacamos um exemplar que 
apresenta perfil troncocónico invertido com nervuras 
plásticas verticais (fig. 5.8) mostrando afinidades 
com exemplar proveniente da alcáçova (Gomes e 
Gomes, 2001:93 fig. 117) e um outro, de dimensão 
mais reduzida, que apresenta pintura a branco (fig. 
5.1).
 O espectro cronológico é restrito parecendo 
tratar-se de uma forma que surge apenas sob o 
domínio almóada, aliás, no âmbito da diversificação 
formal verificada nesta época.

2. 4. Alguidares 

 Trata-se de um objecto que parece manter 
as mesmas características morfológicas ao longo de 
uma larga diacronia. Não raras vezes observamos 
formas idênticas em contextos com diferenças 
temporais consideráveis. Os exemplares que 
apresentamos provêm quase sempre de contextos 
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formados em período almóada, embora possam 
ter sido produzidos em épocas anteriores, porque 
se encontravam em camadas de aterro ou em 
lixeiras. Parece haver, contudo, uma certa tendência 
para apresentarem perfis mais arredondados nas 
fases mais antigas tornando-se estes mais rectos 
e oblíquos numa fase intermédia, para no final se 
fazerem notar, tendencialmente, de paredes mais 
verticais. A maioria possui corpo troncocónico 
invertido, exceptuando um exemplar que oferece 
paredes rectas. 
 Os exemplares de que dispomos foram sempre 
fabricados em torno rápido e maioritariamente 
cozidos em ambientes oxidantes sendo as pastas bem 
depuradas. Alguns exemplares contêm quantidade 
significativa de inclusões, por vezes de dimensão 
considerável, embora a maioria mostre elementos 
não plásticos finíssimos. A maior parte apresenta 
as superfícies internas engobadas ou brunidas, um 
dos exemplares ostenta superfícies vidradas de cor 
verde-esmeralda (fig. 6.10). Dois dos alguidares são 
pintados – um detém motivo central pintado a branco 
(fig. 6.1), outro, linhas horizontais paralelas, pintadas 
a negro, na superfície interna (fig. 6.11).

2.5. Tampas

 Tratando-se de objecto de uso complementar, 
apenas se consideraram as que se associam a 
utensílios de cozinha.
 Dada a função a que se destina é pouco 
susceptível a variações formais, resumindo-se estas, 
a pequenos pormenores, em regra observáveis 
nos bordos e nos elementos de preensão. No 
conjunto estudado parece confirmar-se uma certa 
tendência para a diminuição do tamanho da pega, 
simultaneamente ao aumento da profundidade da 
peça. Trata-se quase sempre de corpos troncocó-
nicos invertidos de pouca espessura e elementos de 
preensão centrais de formas diversas (bitroncocó-
nica, em botão, cilíndrica, etc.).
 As pastas são bem depuradas e as cozeduras 
oxidantes e, mais raramente, redutoras. O recurso 
à pintura como opção decorativa é recorrente e 
os motivos são essencialmente bandas pintadas, 
constituindo excepção, exemplares com reticulado 
ou outros motivos de inspiração geométrica.

3. Algumas considerações

 Tratando-se de louça de uso corrente 
produzida sem recurso a grandes soluções técnico-
-decorativas, este tipo de objectos seria, na maior 
parte dos casos, fabricado localmente. Esta inferência 
provém da constatação de que não se repetem 
formas exactamente iguais noutros lugares coevos, 
com excepção de outros espaços da mesma cidade 
ou sob a sua influência política e sócio-económica. 
Verificamos que a evolução dos diversos tipos 
formais inscritos neste grupo é tendencialmente 
igual em todo o Gharb al-Andalus, mas predomina 
a diversidade nos pequenos detalhes, o que neces-
sariamente se relacionará com o seu fabrico em 
diferentes centros produtores.
 Constata-se ainda, que há formas que se 
mantêm sem grandes alterações durante uma 
longa diacronia, como sucede, por exemplo, com os 
alguidares, enquanto outras vão sofrendo algumas 
alterações, ainda que ligeiras, como é o caso das 
panelas, que só no período almóada é que surgem 
sob diferentes morfologias, confirmando uma 
acentuada diversificação formal que é patente na 
generalidade dos tipos cerâmicos durante aquele 
período.   
 A tentativa de atribuição cronológica com 
base nos contextos de proveniência nem sempre foi 
possível, dado que a grande maioria dos objectos 
formalmente reconstituíveis provém de contextos 
arqueológicos pouco fiáveis, como aterros e lixeiras. 
Estes, muitas vezes formados em período almóada, 
contêm, no entanto, objectos reconhecidamente 
provenientes de fases anteriores, por analogia com 
outros sítios arqueológicos, cujos contextos são, 
aparentemente, mais fiáveis. 
 O estudo dos materiais cerâmicos deste 
arqueossítio encontra-se ainda numa fase preliminar, 
tendo em conta que se trata de um local que 
ofereceu uma quantidade enorme de material 
cerâmico, que se encontra parcialmente ainda em 
fase de tratamento prévio (colagens, reconstituições, 
desenho, etc.). Tendo em conta a quantidade e 
a diversidade, acreditámos tratar-se de um local 
cujo estudo integrado dos objectos cerâmicos, 
poderá constituir uma importante mais valia para 
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a produção de um corpus da cerâmica islâmica de 
Portugal.
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